Sem Urša Poženel Vilhar. Intenzivno se ukvarjam s
športom. Treniram alpsko smučanje. Tekmujem na FIS
tekmah, kjer je konkurenca zelo velika. V Slovenskem
pokalu imam v letošnji sezoni zabeležene dve tretji mesti,
dve drugi ter eno zmago. Zaradi treningov in tekem v šoli
veliko manjkam. Status vrhunske športnice mi dovoljuje,
da prestavljam teste in se dogovarjam za datume
spraševanj. Imam tudi možnost podaljšanega šolskega
leta, če mi ne uspe pridobiti vseh ocen do 24.junija. Pri
nekaterih profesorjih se lahko dogovorim, da pridobim
kakšno oceno manj kot moji sošolci. Šolske prilagoditve mi
pomagajo, da uspešno treniram in hkrati delam šolo.

Sem Tevž Gorjanc, vzporedno obiskujem še Konservatorij za glasbo
in balet v Ljubljani, pri prof. Matjažu Jevšnikarju igram trobento.
Poleg trobente imam še teoretične predmete, komorno skupino in
simfonični orkester. Na treh državnih tekmovanjih mladih slovenskih
glasbenikov, ki so na sporedu vsako tretje leto (TEMSIG) sem osvojil
tri zlate plakete, zlato plaketo sem osvojil tudi z Jazz ansamblom
Glasbene šole Postojna. Udeležil sem se tudi glasbenega tekmovanja
v Varaždinu, VARAŽDIN WOODWINDS & BRASS, dobil sem prvo
nagrado. Za tekmovanje v Varaždinu se pripravljam tudi letos. Sem
član simfoničnega orkestra KGBL, s katerim nekajkrat letno gostujemo
po evropskih mestih, v lanskem letu smo bili v Budimpešti in
Münchnu. Tri popoldneve tedensko preživim v Ljubljani, zato sem se
odločil za status, ki mi omogoča raznolike prilagoditve, predvsem
opravičeno odsotnost od pouka. Na gimnazijo v Postojni sem se vpisal
zato, ker sem hotel ostati doma, kjer imam primeren prostor za vaje in
ni mi žal, saj s profesorji dobro sodelujem, všeč pa mi je tudi šolsko
vzdušje.

Sem Ivana Hreščak. Šah tekmovalno igram 8 let, sem članica
Šahovskega kluba Postojna. Udeležujem se mednarodnih
šahovskih turnirjev in državnih, evropskih ter svetovnih
tekmovanj.
Sem članica slovenske mladinske in razširjene ženske članske
reprezentance. Tekmujem v standardnem in pospešenem šahu. V
obeh kategorijah mi je uspelo priti v sam evropski vrh, letos sem
postala mladinska evropska prvakinja v pospešenem šahu, moji
največji dosežki iz preteklih let pa so: 1. mesto na evropskem
mladinskem ekipnem tekmovanju, evropska mladinska prvakinja v
pospešenem šahu posamično, 2. mesto na evropskem
mladinskem ekipnem tekmovanju v pospešenem šahu, 5. mesto
na evropskem mladinskem posamičnem v standardnem šahu, 1.
mesto na državnem članskem ženskem tekmovanju, večkrat sem
postala tudi državna mladinska prvakinja
Šolski center Postojna nudi dijakom športnikom spodbudno
okolje, brez statusa vrhunske športnice in razumevanja
profesorjev bi težko usklajevala šolske obveznosti s treningi in
tekmovalnim šahom.
Na Šolski center Postojna sem se vpisala zaradi več razlogov: ker
sem se želela šolati v domačem okolju, pritegnil me je bogat
nabor tujih jezikov (poleg angleščine se učim še francoščino in
nemščino) in dejstvo, da šola z individualizacijo programa mladim
športnicam in športnikom pomaga na njihovi športni poti.

Sem Tina Zalar, dijakinja 2. letnika gimnazije.
Vzporedno se izobražujem na Umetniški gimnaziji
Koper. Tam pouk obiskujem popoldan trikrat
tedensko. Moj glavni predmet je kitara, učim pa se
tudi igranja na klavir. Poleg teh dveh predmetov
obiskujem tudi druge glasbene predmete. Šolske
prilagoditve mi pomagajo, da lahko nadaljujem z
glasbenim izobraževanjem.

Sem Nuša Habjan. Karate treniram že od leta 2009.
Treniram in tekmujem samo v borbah. Že 5 let sem tudi
članica slovenske karate reprezentance. Imam veliko
dosežkov iz državnih, mednarodnih in balkanskih
prvenstev. Eni izmed dosežkov so 7. mesto na
balkanskem prvenstvu, 4-krat osvojeno 1. mesto na
državnem prvenstvu, naslov pokalne zmagovalke
Slovenije, ekipno 5. mesto na balkanskem prvenstvu ...
Status vrhunske športnice mi veliko pripomore k lažji
organizaciji časa, ki je potreben za učenje in treniranje ter
za tekmovanja.

Sem 
Aljaž Kranjec. Sem športnik, treniram
košarko in alpsko smučanje. Tekmujem na
tekmah FIS, pri košarki pa z ekipo igramo v 2.
slovenski ligi. Pri pouku sem zaradi treningov in
tekem prisoten le malo časa. Status
vrhunskega športnika mi je v veliko pomoč pri
usklajevanju športnih in šolskih obveznosti, saj
mi omogoča določanje datumov testov ter
spraševanj. V pomoč so tudi profesorji, ki so
zelo razumevajoči in prilagodljivi ter mi s tem
olajšajo organizacijo šolskih obveznosti.

